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AirPort gebruiken met Mac OS X

 

In Mac OS X kunt u inloggen op een AirPort-netwerk om via een draadloze verbinding op het 
Internet te surfen of bestanden uit te wisselen. Wanneer u AirPort 1.3 gebruikt en uw AirPort-
basisstation al is geconfigureerd, kunt u meteen aan de slag. 

Als u AirPort 1.2 of een eerdere versie gebruikt, of als u het basisstation opnieuw dient te 
configureren, volgt u de onderstaande aanwijzingen. Indien u niet zeker weet welke versie van 
AirPort u gebruikt, volgt u de onderstaande aanwijzingen voor de installatie van AirPort 1.3.

 

Opmerking:  

 

Mac OS X is alleen compatibel met interne AirPort-kaarten van Apple. In 
Mac OS X kunt u inloggen op een bestaand AirPort-netwerk met behulp van het programma 
'Internet-verbinding' of de Dock-extra 'Signal Strength' ('Signaalsterkte'). Om een basisstation 
te configureren of opnieuw in te stellen met het programma 'AirPort-configuratie-assistent' of 
'AirPort-hulpprogramma', dient u op te starten met Mac OS 9. 

 

AirPort 1.3 installeren
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Start op met Mac OS 9 als u bent opgestart met Mac OS X. 

Kies 'Systeemvoorkeuren' uit het Apple-menu en klik op 'Opstartschijf'. Klik op een 
Mac OS 9 Systeemmap en kies vervolgens 'Herstart' uit het Apple-menu.
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Installeer AirPort 1.3 vanaf de AirPort-installatie-cd. Volg daarna de onderstaande 
aanwijzingen om de programmatuur van het basisstation bij te werken.



 

Het basisstation bijwerken

 

Om de programmatuur van een reeds geconfigureerd basisstation bij te werken, 
gaat u als volgt te werk:
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Zorg ervoor dat de computer is aangesloten op het AirPort-netwerk dat is opgezet met 
behulp van uw AirPort-basisstation.
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Open 'AirPort-hulpprogramma'.
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Selecteer uw basisstation in de lijst.
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Klik op 'Configureer'.

Er verschijnt een bericht dat u de nieuwe programmatuur naar het basisstation kunt laden. 
Nadat de programmatuur is bijgewerkt, wordt het basisstation opnieuw opgestart.

 

Om de programmatuur van een basisstation bij te werken dat nog niet is 
geconfigureerd, gaat u als volgt te werk:
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Open het programma 'AirPort-configuratie-assistent' en volg de aanwijzingen voor het 
configureren van een AirPort-basisstation.

 

Om op te starten met Mac OS X en AirPort te gebruiken, gaat u als volgt te 
werk:

 

1

 

Open het regelpaneel 'Opstartschijf' en selecteer een Mac OS X Systeemmap. Klik 
vervolgens op 'Herstart'.
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Open het programma 'Internet-verbinding' en selecteer uw AirPort-netwerk. Of klik op de 
Dock-extra 'Signal Strength' ('Signaalsterkte') in het Dock om een netwerk te selecteren.

Voor meer informatie over het gebruik van AirPort in combinatie met Mac OS X kiest u 
'Mac Help' uit het Help-menu. Vervolgens typt u 'AirPort' en klikt u op 'Zoek'.
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